
אגף התרבות והאמנויות 
מנהל קהילה, תרבות וספורט

ה"אתיקה" של שפינוזה: 
מרצה - רנה ורבין, בימי א', ערב, בתאריכים 22.11, 29.11, בשעות 19:00-20:30

הדרמה האלוהית - סצנות מקראיות בלתי נשכחות: 
עורכת - שירי לב-ארי, בימי א', בוקר, בתאריכים 15.11 (יניב איצקוביץ - החטא הקדמון: קווים לדמותו),

29.11 (פרופ' אביגדור שנאן: עד מאה ועשרים - יומו האחרון של משה רבנו) בשעות 10:30-12:00

התרבות האורבנית של יפן: סיורי חוויה בשש ערים נבחרות:
מרצה - ד"ר גליה דור, בימי ב', בוקר, בתאריכים 16.11 (טוקיו - הכל זורם במדויק במטרופולין הגדול בעולם…), 

23.11 (קיוטו - מעל 1000 שנה של אלגנטיות יפנית שקטה.) בשעות 10:30-12:00

50 גוונים של אהבה:
מרצה - שרה אוסטרוב, בימי ב', בוקר, בתאריך 23.11 (הקרנת קטעים מתוך הסרט "דיוקנה של גברת")

בשעות 10:30-12:00

קהיר - מספריית אלכסנדריה ועד כיכר א-תחריר: 
בהנחיית מרצים שונים, בימי ג', ערב, בתאריך 24.11 (אלון קליבנוב ספריית אלכסנדריה) בשעות 19:00-20:30

פילוסופיה יהודית מא' עד ת':
עם ד"ר ג'רמי פוגל ומרצים אורחים, בימי ג', בוקר, בתאריכים 19.11 (פרופ' עמירה ערן (מרצה אורח) - פילון 
אלכסנדרון - הפילוסוף היהודי הראשון (הרצאה מוקלטת)), 24.11 (שפינוזה, אנטי-משה - גדול מבקריה של 

היהדות (שידור חי בזום)) בשעות 10:00-11:30

סוד הניצחון של הניצוח: 
מרצה - פרופ' רונן בורשבסקי, ביום ד', בוקר, בתאריך 18.11 (מאויב לאוהב - סיפורי יריבות בין מנצחים 

מפורסמים, יריבות שמבוססת על תפיסות עולם מוסיקליות מנוגדות) בשעות 10:30-12:00

יוסף חיים ברנר: אל תהומות הנפש היהודית: 
מרצה - פרופ' חיים באר, ביום ד', בוקר, בתאריך 25.11 (על מדרגות הספרייה הלאומית - יצירה אופראית בלב 

"מכאן ומכאן") בשעות 10:30-12:00

מועדון הספר: הטוב, החדש והמעניין: 
מרצה - ד"ר אריק גלסנר, ביום ד', בוקר, בתאריך 18.11 (ערן בר-גיל, "על הדבש ועל המוות" (עם עובד)) 

בשעות 10:30-12:00

בלי פאניקה בבקשה - קיצור תולדות העולם החדש: 
בהנחיית מרצים שונים, ביום ה', ערב, בתאריך 19.11 (ערד ניר: האם הסדר העולמי החדש בדרך?)

בשעות 19:00-20:30

האמנות על-פי ג'ורג'ו: גדולי הציירים, הפסלים והאדריכלים ברנסנס: 
מרצה: ד"ר אפי זיו, יום ו', בוקר, בתאריכים 20.11 (האדריכלים ארנולפו די קמביו ופיליפו ברונלסקי - שני 

אדריכלי הרנסנס הראשונים), 27.11 (יאקופו דלה קוורצ'ה, ברתולומיאו אמאנטי ובאנדינלי - הפסלים של סיינה 
ופירנצה) בשעות 10:30-12:00

הקסם שבמציאות - ספרות "הריאליזם המאגי" במאה העשרים
מפגשי נובמבר בתאריכים 15.11, 22.11 ו-29.11 בהנחיית המרצה ד"ר הנרי אונגר בימי א‘ בשעות 10:00-11:30

נושאי המפגשים בסמסטר הראשון:
סמסטר ראשון - בספרות הדרום-אמריקאית

ריאליזם מאגי דרום אמריקאי:
מבוא - הדמיון יוצא מגדרו (בחברת בורחס וקורטאסר)  

גבריאל גרסיה-מארקס - מאה שנים של בדידות  
מריו ורגס-יוסה - דודה חוליה והכתבן  

סרחיו ביסיו - בורחסטיין  
ססר איירה - וראמו  

חורחה אמדו - דונה פלור נשואה לשניים  
אדולפו ביוי-קאזארס - ההמצאה של מורל  

בית אריאלה עושים תרבות אחרת. גם בדיגיטל.

נובמבר 2020 תכנית חודשית

קורסים מקוונים - לבעלי מנוי רגיל

לבעלי מנוי מורחב: כל ההרצאות הנ�ל בתוספת ההרצאות בסדרה �הקסם שבמציאות�


